
DE ZOUTACClJNS IN BETREKKING TOT DEN LANDBOUW. 

Prof. I. W. Gunning te Amsterdam heeft mij de eer aangedaan, 
om op mien stuk, onder bovenstaanden titel voorkomend in de 
April-aflevering van dit tijdschrift, te antwoorden. (*) Moge de 
geachte schrijver in de hoofdpunten ook al met mJj van meening 
verschillen, toch doer her m U genoegen, een naar mi~ne meening 
belangr~k vraagstuk op ernstige wijze en door een b~ voorkeur 
daartoe aangewezen persoon besproken te zien. Ik vertrouw dan 
ook, dat de diseussie over dit vraagstuk niet eer zal ophouden, 
tot de deskundigen her daarover eens zijn, ofsehoon her eind- 
resultaat van prof. Gunnlng's beschouwingen vrijwel lijnregt staat 
tegenover her resultaat, waartoe ik door mijne overwegingen 
ben gevoerd. 

Her komt den geachten hoogleeraar her meest verkieslijk veer,  
,dat  de bestaande toestand, war her beginse] betreft, behoudeu 
blijve," terwU1 door mij een belangrijke wUziging van dien toestand 
wenschelijk wordt geaeht. 

Men moge nu echter over de door mi~ voorgestelde verbeteringen 
en hare uitvoerbaarheid denken war men wil, z55veel is~ naar 
mijne meening in elk geval duidelijk~ dat~ wanneer in de wet- 
geving geen verandering komt~ ook de bestaande toestand van 
her gebruik (of liever niet-gebruik) van zout bij den landbouw 
behouden wordt. Dit laatste wordt eehter door mijn geaehten be- 
strijder zelf niet wensehelijk geaeht. 

Yerbetering van den tegenwoordigen toestand verwaeht prof. 
Gunning a||een van een zoo vrUzinnig mogeli~ke toepassing der 
voorschriften van de zi~de der administratie~ dat~ ,her aan elken 
belanghebbende zoo gemakkelUk mogelijk worde gemaakt~ om her 
door hem voor landbouw-doeleinden aan te wenden zout zoo te doen 

(*) Zie blz, 738, aft. Juli en Augustus van dit Tijdschrift. 
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vermengen, als 't meesf met zUue inziehfen en behoef~en Strookt." 
De heer Gunning zal her mij zeker ten goede houden,wanneer 

ik hier een zijdelingsehe opmerking maak. Vloeit uit her door 
hem gezegde niet voort, dat de tegenwoordige toepassing der 
wet van de zijde der administrable nieg zoo vrijzinnig mogelijk is ? 
Anders toch moest her te verwaehten effect der op zich zelf en 
,war her beginsel betreW' zoo deugdelUke wet reeds lang te be- 
speuren zijn. En is di~ zoo, breugt dan niet juist genoemde hoog- 
leeraar een ~bepaalde en zware besehuldiging in tegen de Neder- 
landsehe administratie," meer nog dan sehrijver dezes~ die de 
wet zelve als voor verbetering vatbaar beschouwt? Goede wetten 
toch ~ijn moeielijk ~e maken en de lmndigste vergissen zieh 
daarbij~ maar bij toepassing van een wet,  deze voor elken be- 
langhebbende zoo gemakkelijk mogelijk te maken, dit spreekt - -  
dunkt mij - -  voor elke administratie die eenig plichtbesef heeft, 
als van zelf. 

Ik voer dit alleen aan om duidelijk te doen uitkomen, dat her 
al- of niet-inbrengen van besehu!digingen tegen her bestaande 
geen goed argument is voor hen ~ die per slot van rekening zelfher- 
vormingen voorstellen; want in zekeren zin is elk zoodanig voorstel 
een soort van beschulcliging tegen her bestaande en tegen de 
personen, die er mede solidair zijn. Besehouwt men de zaak 
echter uit een ander geziehtspunt, een, dat ik billijker vind~ en 
dat men her historiseh gezichtspunt zou kunnen noemen, dan is 
zulks niet her geval. War hiervan echter ook zij, in elk geval i~ 
her 't beste, dat ieder rondborstig verklare war hij als her meest 
doelmati~ge besehouwt~ zonder daarbij angstvallig te vragen of 
in zijn verklaring misschien een beschuldiging tegen dezen of 
genen is opgesloten. 

Dit alleen als zijdelingsche opmerking, waarna ik tot her eigenlijk 
onderwerp terugkeer. De beer Gunning wenscht slechts verbetering 
in de toepassing der wet ~ een meerdere vrijgevigheid, en verwacht 
daarvan her door ons beiden gewenschte resultaat. Ook verlangt 
h~j, dat de landbouwer eeuige ~schrijverij," waartegen hij nu 
feitelijk opziet, zieh moge getroosten. Laa~ ons even zien~ in 
hoeverre de hoop gegrond is, dat deze wensehen vervuld zullen 
worden. 

War de vrijgevigheid van de zijde der administratie betreft, zoo 
z~]n slechts twee gevallen mogelijk. Of de administratie is reeds 
nu zooals zij behoort te zijn, en dan maakt zij her ook nu reeds 
elken belanghehhende zoo ,~emakkelijk mog~lUk ~ ,zoodat ~hij van 
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den aceijns op (lit noodzakelijk verbruiksart~kel geen nadeel 
ondervinde, waar 't he~ landbouwbedrijf geldt - -  ik hob geen 
reden om hot ~egenovergestelde te veronderstellen, want veer mij 
zijn de minder gelukkig gekozen wettelijke bepalingen reeds vol- 
doende redenen veer den tegenwoordigen toestand - -  5f de ad" 
ministratie is, zooals prof. Gunning sehijnt te veronderstellen (*)~ niet 
zooals zij behoort te ziju ; en war baat in dat geval de wensch, dat 
zij vrijzinniger moge zijn in de uitvoering der wet ? Wij weten immers 
maar at te goed dat een administrati% die geen voldoend pliehtsbesef 
heeft, die zieh niet op een ruim veld beweegt, die niet handel~ 
volgens den wil van den wetgever, maar den ouden sleur volgt 
en sleehts werktuigelijk de haar op~elegde tas~k volbrengt, door 
niets anders kan worden verbeterd d~n door nieuwen wijn, alien 
men in geen oude lederen zakken mag doen. Ware de toestand 
werkelijk van alien aard,  hot zou een vraagstuk wezen, aan welks 
oplossing geheele generaties handen vol work zouden hebben. Ik  hoop 
hartel~jk dat he~ niet zoo moge zijn, en hob hot geval dan ook 
alleen aangehaald~ om aan te toonen dat mijn bestrijder met zijn 
voorstel tot verbe~ering eenigzins in de lucht staat. War hij ver- 
lang~ is van dien aard,  dat hot of niet noodig is,  5f tot die wen- 
sehen behoort,  die wij gewoonlijk rVrome wensehen" noemen. 

War vervolgens de sehrijverij aangaat,  die de landbouwer zich 
zou moeten getroosten, ten ei~de vrijdom van zou~aceijns te ver- 
krijgen, maar waar~egen hij zoozeer opziet dat hij liever geen 
zout gebruikt ,  ook hier is de beer Gunning genegen om kate- 
gorisch uit te reopen: ,het  meet anders worden" en maakt zich 
near mijne wijze van zien, hiermede weder aan een petitio prin- 
eipii sehuldig. In mijn eerste opstel hob ik eehter reeds de moge- 
lijkheid v~n zoodanige tegenwerping voorzien en daarom de woorden 
nedergeschreven: rhet zou niets helpen, zieh tegenover de mede- 
gedeelde feiten op een doetrina~r standpun~ te pla~tsen en to zeg- 
gen~ dat de landbouwer niet tegen de moeite van schrijven behoort 
op te zion. Men moe~ den landbouwer nemen z~oals hij nu een- 
maal is, en zijne belangen, uil~aa~de van z~'~ nu e e n ~ l  be~aand~ 
eige~t~cha~Fen , ~oo ~oed mo~etijk ~ackten ~e berorderen." 

De ~msterd~msehe hoogleeraar verwondert zieh, dat hot opzien 
der landbouwers ~egen de rschrij~erij" door een docen~ to berde 

(*) Prof. Gunning maakt mij, nadat hot bovenstaande reeds gedrukt wss, de 
opmerking, dat doze veronderstelling feitelijk door hem nict gemsakt wordt. Ik geloof 
hot gaarue. Maar dan is ~o~h doze veronders~elling een dialektisch gevolg zijner 
rc~leneering, en was ik verplieh~ cr ~eg~n o1~ tc komen. A. M, 
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wordt gebraeht. ~Klinkt her niet eenigszlns v reemd/ '  zoo gaat hij 
voort, rdat men aan een inriehting, bestemd om de landbouwers 
tot een hoogeren trap van wetenschappelijke ontwikkeling te brengen, 
er bezwaar in ziet om van den landbouwer iets to vergen, dat 
overigens geacht wordt een kenteeken te zijn van den allereersten 

• graad van wetenschappelijke beschaving?" 
Niet durvende veronderstellen, dat de beer Gunning mijne hier- 

boven aangehaalde woorden heeft over her hoofd gezien~ kan ik 
aIleen aannemon, dat wij elkander nog niet goed begrUpen en 
zal ik mijne bewering nog nader door eon voorbeeld traehten toe 
te liehten. 

Als leeraar ja rust op mij de verpliehtiug, de toekomstige land- 
bouwers vooruit to holpen~ bij hen medo te worken tot her ver- 
krijgen eener hoogere ontwikke|ing~ (ofschoon ik persoonlijk met 
de wotensehap van her sehri~ven niets to maken hob) en mogelijk 
mag men verwaehten~ dat over een tiental jaren er in Nederland 
eonige landbouwers meer zul|en zion, die~ wanneer bet tot nut 
kan strekken, ook eenig schrijfwerk zich zullon ]aten welgevallen, 
zonder daarbij de vrees te koesteron, dat zij met dat sehrijvon 
hun ziel aan dezen of gonen advokaat of ander gevaar|ijk persoon 
zullen verkoopen, maar intussehen zou ik, wanneer ik als direeteur 
van het Proefstation van een boer een onleesbaren brief ontvang, 
waarin h U mi~ om inlichtingen v r a a ~  ~en  brief maar in de 
papiermand moeten werpen en zeggen: ,die man moestbehoorl~k 
ontwikkeld zi~n~ wanneor hij met een leeraar aan de Rijksland- 
bouwsehool - -  een voorstander van besehaving bij den boeren- 
stand - -  wil gaan eorrespondeeren? rIntegendeel~ ik doe eorlijk 
mijn best~ de hieroglyphon te onteijferen en verheug mij~ zooveel 
teekonen van belangstelling te ontmoeten~ zolfs in kringen waar 
her e|ementair onderwijs op zoo gebrekk~ge w~jze genoten is. 

Of zal - -  om een hog duide]Uker voorbeeld te kiezen - -  de 
domin6~ die olken Zondag over deugd predikt~ en die tevens weet 
dat armoede bijna nooit ontstaat tenzi~ als een gevolg van zonde~ 
weigeren zijne collecte te besteden aan armoede en de hongerenden 
spijzigen met her ijskoude woord: ,Ellende vloeit voor~ uit zonde; 
ik~ voorstander van de deugd~ kan mij dus met armoede niet 
bezig houden?" Noen, her verkeerde van zulk een doctrinarisme 
is te wel bekend, dan dat iemand zich daaraan zou sehuldig maken. 
Maar heeft prof. Gunning's verlangen niet reel overeenkomst met 
dit missehlen wel ietwat kras gekozen voorbeold ? 

Als direeteur van her Proefstation aeht ik mij verplieht de be- 
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langen der landbouwers te behar~gen, al~ijd voor zooverre die 
niet in strijd zijn met andere grootere belangen~ en om dat 
doel te bereiken gebruik ik middelen ~ die voor den tegenwoordigen 
toestand berekend zijn; deze mag nu in een geheel ander opzicht 
treurig of verblijdend zijn, ik kan niet anders. Een tegenovergesteld 
standpunt zou ik altijd ,doctrinair" moeten noemen. 

Ik  voor mij zie dus geen verbetering ten opziehte van een 
rationeel gebruik van zout door de Nederlandsche landbouwers~ 
tenzij dat de noodzakelijkheid van her schriftelijk indienen van 
een verzoek om vrijdom ophoude ~ en men her vee- en bemestingszout 
overal publiek kunne koopen~ zooals dit met lijnkoeken en kunst- 
meststoflen her geval is. De vraag is alleen~ of zulks uitvoerbaar 
is zonder de sehatkist te benadeelen~ en welke middelen hier- 
voor bet incest doelmatig zijn. Her is hiervoor dat ik gaarne de 
discussie van deskundigen uitgelokt had~ en voorstellen had zien 
doen~ die doelmatiger waren dan de mijnen. Dat de zaak werke- 
lijk uitvoerbaar is~ blijkt uit den toestand in Duitschland~ waar de 
verkoop van gedenatureerd zout vrij is,  zonder dat~ althans voor 
zoover mij bekend, klachten over ontduiking der wet worden ver- 
nomen. Dat men aangaande her denatureeren van alkohol in 
Duitschland tegenwoordig ter schoole gnat bij Nederland~ zal 
zeker niet beletten, dat ten opzichte van de doelmatigstc heffing 
van den zoutaecijns, Nederland nog lets van Duitsehland kan leeren 
te meer nog daar de opbrengst van dezen acciins voor beide landen 
slechts een verschil maakt van 40 proeent (waarbij de geringere 
geldswaarde in Nederland hog nict eens in rekening is gebracht), 
terwij] bij den alcohol een geheel ander stelse] van belasting 
in de twee landen wordt toegepast. 

Ook in sommige ondergesehikte punten ben ik her met prof. 
Gunning niet eens. Deze toch verdedigt de onschadelijkheid van 
hot Glauberzout~ dat bij her denatureeren wordt gebruikt en dat 
ik een irrationeel bijmengsel had genoemd. Hij doer dit voor- 
namelijk met her argument~ dat her natuurli~k gehalte ann sulfaten 
in plantenstoffen sores grooter zou zijn, dan he~geen er met 
glauberzout werd bijgevoegd. Voor zoover bekend, zijn sutfaten 
nimmer een normaal bestanddeel van tot voeding bestemde gewas- 
sen. Alleen onder buitengewone omstandigheden, zoomede in 
zeewieren en in enkele andere gevallen heeft men sulfaten als 
zoodanig in levende planten aangetroffen. De sulfaten zijn daaren- 
tegen zuivere excrement-stoffen ,can her dierlijk lichaam en als 
zoodanig ongeschikt om door he~zelve opnieuw te worden opge- 
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nomen. Ik zal wet niet z66ver gain om te beweren, dat hot 
bepaa|d uitgemaakt is, dat de voorgestelde hoeveelheid (~lauber- 
zout juist sehade]ijk meet werken op her vee, maar juist omda~ 
~de diaetetiek een wetensehap is, die aan zekerheid te wensehen 
overlaat", zou ik veeleer de ,nken dat hij onvoorziehtig is, die twijfel- 
aehtige bijmengingen voorstelt, en niet hij diie ze afkeurt. 

Evenmin ben ik her met mijn hooggewaardeerden bestrijder 
eens ten opziehte van de argumenten, die hij tegen mijne voor- 
stellen tot verbetering der methoden van denatureeren aanvoert. 
Veer bemestingszout had ik voorgesteld een vermenging metandere 
zeer gebruikelijke minerale meststoffen, om zoodoende de be- 
driegelijke herfabrieage van zuiver zout te beletten. Zoo hob ik o. a. 
superphosphaat als een doelmatig bijmengsel aangewezen. Hiertegen 
wordt aangevoerd, dat door overgieten met water, door neerslaan 
van her oplosbaar phosphaat door middel van krijt, uit zoodanig 
mengsel een uitstekende peke] ter fabrieeering van ger~ineerd 
zout verkregen k~n worden. Dit is volkomen juist, maar hot 
superphosphaat ~is dan tooh als zoodanig ver|oren, omdat hot is 
veranderd in onoplosbaar phosphaat, dat minder waarde heeft dan 
superphosphaat, tot regeneratie waar~an het eerst op nieuw met 
zwaveizuur zou moeten worden behande|d - -  allemaal bewer- 
kingen, die geld kos~en en daardoor de bedriegelijke fabrikage 
bemoeielijken. 

Maar d i t e n  andere dingen zijn sleehts voorsteUen, die veer 
wijziging vatbaar zijn en waarin ik zelf hoogst waarsehijnlijk 
zoo maar niet dadelijk de meest doelmatige zal hebben gevonden. 
Her essenti~ele van de zaak is al]een hot nieuw be~nsel:  hob 
de~zalureeren te doen plaala h.e3ben met betrekkel~k dure, mawr ooor heb 
bepaalde doel nullige stoffen, waardoor deze mani.pulalie hog mogebijk 
moel ~0"~ iu vele gevalleu, waarin z~ ander#, 't zij door ondoel~natigheid 
't zij door gek, el noodeloo~e ko,tbaarkeid~ ~ooveel te wensehen zou over- 
laten 7 dat ket lanldge $oe.~iekt van de :am.blenaren der 3ela~ti~tl daarbij 
toclt niel zou kunnea gemist worden. 

Terwi.jl ik nog'maals mijn dank betuig aan prof. Gunning, dat 
hij mijn oorspronkelijk opstel der moeite waard geaeht heeft, om 
over her daarin voorgestelde in dispuut ~e treden, kan ik evenwel 
niet nalaten, bij vernieuwing de aandacht op dit stuk to vestigen 
en hot aan te bevelen bij hen die zieh veer dit vraagstuk moohten 
interesseeren. 

~DOLF MAYER. 




